
INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL – DAMMAM 
                                                                   MIDDLE SECTIONS                                    Class: VII 
MID TERM EXAM                          WORKSHEET -2022 – 23                    Sub: Telugu 

L.NO:  3. శివాజీ  
L.NO: 5.    ద ైవ నిర్ణయము  
L.NO: 6. సాగర్ యాత్ర దర్శిని 
L.NO: 9. కలిసిఉంటె కలదు సుఖము 
L.NO: 14. వేమన నీత్ులు 

L.NO:  3. శివాజీ   
1. అర్ధా లు 

1. ఆధీనము  = _______      2. దండు = _______   3. ప్రవీణుడు =  __________        
4. నెలకొలపెను =_________   5. వివాదము = ________6. దండు = ___________  

2. వ్యతిర్ేకపదాలు 
1. జన్మించు  x  ______  2. పట్టణము  x  ______  
3. దయ  x _____ 4. పిర్ికివధడు x  ______________ 

3. వ్చనములు  
1. సులాా ను -   ________ 2.  అగరగణుుడు – _______  3. ఉదయుగశ -  _________  
4. వీర్ుడు – _________    5. దుర్గము - __________6. శతాబ్దము - ___________  

4. స ింతవధకధయలు 
1. అగ్రగ్ణుయడు -     2. వివధదము -  

    5 . ఖాళీలు 
1. శివధజీ భారత వీరులలో ______________. 
2. శివధజీ త౦డ్రి పేరు ______________.            
3. శివధజీ తలి్ల పేరు ______________. 



4. శివధజీ తన ప౦జాతో ______________ ను చీల్లి హతమార్చిను. 
5. షధహాజీ భో౦స్ేి  ____________ సులాా నుల వ్దద  ఉదయయగిగధ ఉ౦డ్ెను.             
6. అపజల్ ఖాన్ __________సులాా నుల వ్దద  ఉదయయగి.             

6. పిశ్నలు - జవధబులు 
1. మహార్ధష్టట ర ఎవ్ర్ి ఆధీనింలో ఉిండ్ెను? 
2. ఎవ్ర్చవ్రు శివధజీన్ వీరున్గధ తీరి్ిదిదాద రు? 
3. శివధజీ, అఫ్జల్ ఖాన్ ను ఎట్లి  చింపెను? 
4. శివధజీ ఏ బిరుదుతో ర్ధజయ్యయను? 
     7. జతపరుచుము. 
1. అఫ్జల్ ఖాన్   ( ) అహమద్ నగర్ సులాా నుల వదద  ఉదయ ుగశ. 
2. దాదాజీ ఖాండదేవుడు( ) శివాజీకి వీర్ుల కథలను చ పిెంది. 
3. ర్ామదాసు  ( ) బీజాప్ూర్ సులాా ను సేనా నాయకుడు. 
4. శివాజీ   ( ) శివాజీకి యుదధవిదునూ నేర్శెంచాడు. 
5. జీజీబ్ాయి  ( ) శివాజీకి ప్రా చీన వెైదిక సంప్రదాయాలను నేర్శెంచాడు. 
6. శాహజీ   ( ) భవానీ మాత్ దయతో వీర్ుడయాుడు. 
___________________________________________________________________ 

L.NO: 5.    ద ైవ నిర్ణయము    
       1. అర్ధా లు 
1. నిర్ణయము = ________   2. గడ ంచు = _______  3. వేగు = ____________    
4. కుశలము = ________    5. విలపించు= ________        
     2. వ్యతిర్ేకపదాలు 
1. ఆలసుము  x ____________         2. ప్గలు x ____________    
3. మిత్ుర డు x ____________      4. ప్రర దుద న x ____________       

      



   3. వ్చనములు 
1. అనుభవజ్ఞు డు – ________   2. నాణెము – _______   3. నలిి – _________    
4. వాుప్ార్శ  – ________   5. కొడుకు  – _______  6. నిర్ణయము – _______    
    4. కిర౦ది ఖాళీలను పూర్ి౦పుము.                                                        
1. స౦చి ని౦డా ____________ ఉననవి. 
2. ఒక చినన నగర్మున ఒక ____________   కలడు. 
3. అర్ుగు మీద చచిి ప్డ  ఉననది ____________ . 
4. ఇ౦టిలో ఎకకడ చూచిన ___________మర్శయు __________ విప్ర్ీత్ముగా ఉననవి.   
5. వడడీ  వాుప్ార్శ గరా మకర్ణమునకు ఇరువ ై ____________ ఇచ ిదననెను. 
5. కిర౦ది వధకయములను చదివి తపెైైనచ  ోతపుై( x )ఒపెైైనచ  ోఒపుై(   )గ్ురుా లను పెట్లట ము.            

1) కర్ణము డబ్ుు మూటను తీసుకొనలేదు.                 (     )  
2) మన నిర్ణయము కనన ద ైవనిర్ణయము గొప్ెది.           (   )  
3) కర్ణము వడడీవాుప్ార్శ మిత్ుర డు.                            (    )  
4) కర్ణము చ పిెనటలి  వాుప్ార్శ అర్ుగు మీద ప్డుకొనలేదు.   (       )                                                                                                                  
    6. స ౦తవధకయములు  

1. విలపి౦చు –   2. వేగు –   3. గడ ంచు –  
  7. కిర౦ది పిశ్నలకు సమాధానములు వధి యుము.     
1. ప్ర ర్ుగూర్శలో వాుప్ార్శ మిత్ుర డ వర్ు? 
2. వడడీ  వాుప్ార్శ డబ్ుు సమయమునకు తిర్శగశ ఇవవని వార్శని నేమిచేయుచు౦డును? 
3. వాుప్ార్శ కర్ణమునకు ఇర్ువెై మాడలే౦దుకు ఇచ ిదననెను?  
_____________________________________________________________ 
 

 

 



L.NO: 6. సాగర్ యాత్ర దర్శిని   
     1. అర్ాధ లు 
1. ప్రసిదధమ ైన = ________    2. శంకుసాా ప్న = _______ 3. జలాశయం = _________               
4. సుమార్ు = ________    5. ఆనకటట  = ________   6. ప్రయోజనం = ___________        
7. సందర్శించుట = _______ 8. అభుర్ధన = ________  9. ఉత్ె తాి  = ___________    

      2. వ్యతిర్ేకపదాలు 
1. ప్రసిదిధ  x _______    2. కుడ  వెైప్ు x ________   3. ఎత్ుా  x ________    

4. విశాలము x ________   5. సౌకర్ుం x ________   6. జాగరతా్ x _________    

      3. వ్చనములు 
1. జిలాి  - _________     2. ఆనకటట  - _________   3. జలాశయం – _________    
4. సందర్ికుడు - ___________  5. కాలువ – __________6. విదాుర్శా – ___________    
      4. ఖాళీలు 
1. ఈ ఆనకటట  ఎత్ుా   ___________   మీటర్ుి .  
2. 1955 సంవత్సర్ంలో ___________   శంకుసాా ప్న చేసార్ు.  
3. ___________   ఖండములోనే అతి పెదద  జలాశయంగా ప్రసిదిధ  చ ందింది.  
4. కుడ  వెైప్ు వునన కాలువను ___________   కాలువ అంటార్ు.  
5. ___________   నుండ  నంది కొండకు సటటమర్ లో వెళ్ళాలి. 
6. ఇకకడ సుమార్ు ___________   విదుుత్ ఉత్ెతాి అవుత్ుంది. 
7. జవహర్ కాలువ ప్ర డవు ___________    కిలోమీటర్ుి .  
  5. స ింత వధకధయలు 
1. మనోహర్ం -      2. సంర్క్షణ -     

     6. పిశ్నలు - జవధబులు 
1. నాగార్ుజ న సాగర్ ను ఎచిట నిర్శమంచార్ు? 



2. నాగార్ుజ న సాగర్ ను ఎవర్ు, ఎప్ుెడు శంకుసాా ప్న చేశార్ు? 

3. ఎతాి ప్ో త్ల ప్రర జెక్టట ఎచిట కలదు?   

4. నంది కొండ ఎచిట కలదు?  

7. TREU OR FALSE: - 

1. నందికొండ సాగర్ మధ్ులో ఉంది.     ( ) 
2. సాగర్ జలాశయం ప్ూర్శాగా గుంటూర్ు జిలాి లో ఉంది.  ( ) 
3. సాగర్ వదద  వనుమృగ సంర్క్షణ క ందరం ఉంది.   ( ) 
4. ననదికొండకుబ్సుసలో వెళతార్ు.     ( ) 
5. కెరైసావుల సాగర్మాత్ ఆలయం ఆకర్షణీయమ ైనది.  ( ) 
__________________________________________________________________ 

L.NO: 9. కలిసిఉంటె కలదు సుఖము     
1. అర్ధా లు 

1. దేహీయనుట = _______ 2. పేర్ాశ = ________3. కలిసికటలట గా = ________ 
4. తాండవించుట = ________5. కుమిలిప్ో వుట = _______6. లోటల = ________ 
   2. వ్చనములు 
1.ఊర్ు – ________ 2. కటెట  – ________ 3. కుమార్ుడు – ________ 
4. శత్ుర వు – ________ 5. కొడుకు – ________ 
    3. వ్యతిర్ేకపదములు 
1. మంచి x ________ 2. కలహము x ________ 3. సులభము x ________ 
4. శత్ుర వులు x ________ 5. కలిసికటలట గా x ________ 6. శాంతి x ________ 
     4. స ింతవధకయములు  
1. కుమిలిప్ో వుట   2. పేర్ాశ – 
     5. పిశ్నలు – జవధబులు 
1. వ ింకనన ఎట్లవ్ింట్ివధడు? 



2. వ ింకననకు ఎింతమింది కుమారులు? వధరు ఎట్లవ్ింట్ి వధరు? 
3. వ ింకనన తన కుమారులను ఏమి తెమమన్ చెపెైను? 

6. కిరింది ఖాళీలను పూర్ిింపుము. 
1. వెంకనన _________ లేనివాడు. 
2. వెంకనన ఇంటిలో _________ తాండవించు చుండ ను. 
3. వెంకనన త్న _________ చాలా సార్ుి  మందలించ ను. 
4. వెంకనన _________ తో మంచం ప్టాట డు. 
5. కుమార్ులు _________ ను విర్ువలేక ప్ో యార్ు. 
6. మనోవాుధి కి _________ లేదు. 

7. కిరింది వధకధయలను జతపరచిండ్ర. 
1. వెంకననకు    (   )  సుఖశాంత్ులు కలుగుతాయి. 
2. కొడుకుల ప్రవరా్నకు   (   )  విర్ువలేక ప్ో యార్ు. 
3. మనోవాుధిచే    (   )  నలుగుర్ు కొడుకులు. 
4. కటెటల మోప్ును   (   )  త్ండ ర కుమిలిప్ో యాడు. 
5. సంఘీభావమున   (   )  మంచం ప్టాట డు.  
_____________________________________________________________ 
L.NO: 14. వేమన నీతులు                       
పదాయలు – 1,2, 4 & 7 
H) ఈ కిర౦ద ిఇచ్చిన పదయములను పూర్ి౦పుము. 

FOR EX:   1)   ఉప్ుె కప్ుెర్౦బ్ు ___________________ 
   చూడ _________________________ వేర్ు 
   ప్ుర్ుషు _____________________ వేర్యా 
   ________________________  వినుర్వేమ! 

 


